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amelyet az alulírott, illetve a külön íven felsorolt felek a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a Polgári
Törvénykönyv, azon belül is elsősorban annak LXVII. fejezete 6:498.-6:513. §-ainak rendelkezései alapján
kötöttek meg az alábbiak szerint:
A szerződő felek rögzítik, hogy a Civil törvény által biztosított jogukból, illetve egyéb érdekeltségükből
eredően, valamennyien természetes személyek által alapított társaságot hoznak létre. A nem gazdasági érdekű
közös céljaik előmozdítására, és közösségi célú tevékenységük összehangolására alakulnak.
A szerződő felek megállapítják, hogy közösségi céljuk az, hogy a tagok elősegítsék a saját és a
baráti/családi/ismerősi körüknek a görkorcsolya- és más szabadidő-sportok megtanulását, alapjainak
elsajátítását "workshopok", azaz közös gyakorlások keretében egymástól, illetve szükség szerint oktatóktól,
és a megszerzett tudással görkorcsolya- és más szabadidős túrákon vegyenek részt.
Fentiek alapján a szerződő felek kijelentik, hogy valamennyien érdekeltek a fenti célok elérésében.
A szerződő felek rögzítik, hogy a fent megfogalmazott közös érdekeik érvényesítésének szándékára
figyelemmel, a létrehozandó polgári jogi társaság elsődleges célja, hogy a szerződő felek, mint a polgári jogi
társaság tagjai, az általuk közös rendelkezésre bocsátandó vagyoni hozzájárulások terhére a kívánt céljait
megvalósítsa.
A szerződő felek kifejezik azt a szándékukat, hogy a fenti cél megvalósításához szükséges közös rendelkezésre
bocsátandó vagyoni hozzájárulást három különböző mértékben vállalják teljesíteni a későbbiekben létrejövő
„Dunaguri Társasági Szabályzat” előírásai szerint.
A szerződő felek nyilatkoznak arról, hogy nem zárkóznak el attól, hogy a társaságtól annak bármely tagja
megváljon, de attól sem, hogy a polgári jogi társasághoz bárki, természetes személy, új tagként a „Dunaguri
Társasági Szabályzat” előírásai szerint csatlakozzon.
A szerződő felek a jelen Társasági Szerződés aláírásával, a fenti célok megvalósítására polgári jogi társaságot
alapítanak.
A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a társaság ügyeiben közösen, a határozathozatalban résztvevők
egyszerű szótöbbségével döntenek. Minden tagnak egy szavazata van. A határozatképességhez az szükséges,
hogy a társaság tagjainak több mint fele részt vegyen a határozathozatalban. A határozathozatali szándékról a
tagok legalább 10 nappal előzetesen értesítik egymást. Ha nincs jelen a társaság tagjainak legalább a fele,
akkor a jelenlévők szavazata alapján a jelenlévő tagok megismételt összegyűlésével, akár aznap,
határozatképesekké válnak.
A szerződő felek felhatalmazzák Danila Emil Zoltánt, a Civil Társaság vezetőjét arra, hogy:
- a Civil Társaság ügyeiben önállóan eljárjon, és a társaságot képviselje;
- a Civil Társaság pénzügyi és gazdasági ügyeit intézze, arról rendszeresen beszámoljon a tagoknak.
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A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a társaság céljainak megvalósítása érdekében
jóhiszeműen együttműködnek és minden tőlük elvárhatót megtesznek a célok előmozdítása érdekében, ide
értve azt is, hogy a megfelelő időpontban a szükséges jognyilatkozatokat megteszik, és a szükséges
magatartásokat kifejtik, a határozathozatalban részt vesznek.
A szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a célok megvalósítása érdekében az szükséges, úgy szakmai
tapasztalataikat is felhasználva, személyesen is közreműködnek a polgári jogi társaság tevékenységében.
A szerződő felek kijelentik, hogy a társaság tevékenysége annak céljára figyelemmel nem üzletszerű, non-profit
jellegű.
A szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk közös tulajdonukba kerül és az kizárólag a
társaság rendelkezésére áll a fentebb rögzített célok eléréséhez, a „Dunaguri Társasági Szabályzatban”
leírtaknak megfelelően.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk után kamat, díjazás, osztalék
vagy más egyéb típusú jövedelem nem jár és díjat személyes közreműködésükért sem számíthatnak fel.
A szerződő felek megállapodnak, hogy a társaság megszűnésekor, illetve abban az esetben ha a tag a
társaságtól megválik, a korábban rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulást visszakövetelni csak akkor
lehet, ha azt a társaság még nem fordította céljai megvalósítására, vagy ha a célok megvalósítása érdekében
azt még nem kötötte le.
Amennyiben a közös rendelkezésre bocsátott vagyon meghaladja a célok megvalósításához szükséges
mértéket, úgy a társaság megszűnése esetén a fennmaradt összeget a teljesített vagyoni hozzájárulások
arányában kell a tagok között felosztani, ám oly módon, hogy először az esetlegesen teljesített önkéntes
többlet-hozzájárulásokat kell visszatéríteni.
A társaság minden naptári év elteltével legkésőbb március végéig éves elszámolást készít a tagok számára.
A szerződő felek a jelen polgári jogi társaságot határozatlan időre hozzák létre.
A társaság megszűnik:
- ha a cél megvalósítása többé nem lehetséges;
- a társaság közös elhatározással való megszüntetésével;
- ha a tagok száma egyre csökken.
A társaság megszűnésekor a társaság tevékenységéből eredő tartozások kiegyenlítése után a fennmaradó
közös vagyont a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában, a Társasági Szerződés rendelkezéseivel
összhangban kell felosztani.
A jelen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában elsősorban a Polgári Törvénykönyv
fent megjelölt és a polgári jogi társaságról szóló rendelkezései az irányadók.
A jelen Társasági Szerződés, az aláírási íveket nem számítva, két oldal terjedelemben és két eredeti példányban
készült.
Alulírott és a külön íveken írt szerződő felek a jelen Társasági Szerződést elolvasás, közös értelmezés és
megértés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt saját kezűleg írták alá.
A fenti Társasági Szerződést az alakuló közgyűlésen a mellékletben feltüntetett alapító tagok írták alá.

Kelt:……………………………Felsőgöd………………….,

2014. …………Március……………….. hó …15.… napján
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